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SESSÕES TEMÁTICAS
ST 01. Educação Ambiental
Proponentes: Thiago Martins Santos, Renata Bernardes Faria Campos
Ementa: A educação ambiental apresenta inúmeras possibilidades
teórico-metodológicas e pode ser praticada em diversos contextos, tais
como universidades, escolas, igrejas, parques, movimentos sociais,
empresas, meios de comunicação, entre outros. Com o objetivo de
discutir as especificidades de práticas de educação ambiental e o papel
das mesmas na formação de conceitos e de valores ambientais, esta
sessão temática pretende reunir trabalhos de estudantes de graduação
e de pós-graduação, professores de educação básica e de ensino
superior, pesquisadores, gestores ambientais e demais interessados em
socializar e problematizar suas práticas em educação ambiental.

ST 02. Trabalho, empresa, falência e recuperação na Ordem Econômica
Brasileira e Internacional.
Proponentes: Helberty Vinicios Coelho
Ementa: Essa sessão temática propõe discutir pesquisas, em andamento
ou já concluídas, que discorram sobre a importância do trabalho e o seu
valor social, as atividades empresariais com seus negócios e crises, os
institutos do direito falimentar e recuperacional nas empresas. Frente ao
complexo cenário implementado pela globalização, as novas
tecnologias, as transferências de know-how e seus efeitos nos direitos
humanos e na liberdade econômica brasileira e até internacional.

ST 03. Processo Constitucional, Jurisdição e Democracia
Proponentes: Islane Archanjo Rocha, André Rodrigues Santos
Ementa: Pretende-se abordar as discussões em torno dos mecanismos de
defesa da Constituição, com ênfase nos seus aspectos processuais e
democráticos, bem como abordar-se-á o protagonismo judicial na
efetivação de direitos.

ST 04. Envelhecimento humano: um novo olhar para uma sociedade que
se transforma
Proponentes: Geane Alves Dutra, Rosane Dutra Bravim, Marcelo Xavier
Coelho, Anaile Duarte Toledo Martins
Ementa: O envelhecimento é um tema complexo e multidisciplinar que
de forma crescente vem sendo discutido no cenário contemporâneo,
pois ao englobar inúmeras questões da vida humana (saúde,
previdência, cultura, lazer, segurança, habitação, direitos, acesso,
trabalho, dentre outros) repercute em diversas demandas e desafios para
a sociedade. Essa sessão temática tem então por objetivo realizar
discussões sobre o processo de envelhecimento em seus múltiplos
contextos, refletindo por uma perspectiva científica sobre as
transformações, impactos, desafios e inovações ligadas à pessoa idosa,
por meio de diferentes olhares/campos do saber

ST 05. Educação e Território
Proponentes: Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Andrea Cecilia
Moreno
Ementa: Esta sessão temática tem como propósito refletir sobre as
relações que se estabelecem entre Educação e Território: políticas
públicas da educação local (tendo como referência o global); processos
de exclusão e inclusão educacional; relações educativas em espaços
escolares e não escolares; relação entre educação e migração; projetos
e programas educacionais; educação do campo; educação e
movimentos sociais; gestão educacional e análise de fenômenos diversos
que desafiam gestores e pesquisadores do campo da educação em
suas articulações com o território (analfabetismo, alfabetismo, infância,

juventude, acesso e permanência na escola, empoderamento de
pessoas e grupos, relações étnicas, raciais, geracionais e de gênero,
resultados de avaliações sistêmicas)

ST 06. Cadeias Produtivas Agropecuárias
Proponentes: Maykon Dias Cezário, Janaína Gonçalves Gomes, Mariana
de Souza Farias
Ementa: O Brasil é uma superpotência mundial na produção
agropecuária e isso reflete em todos os setores econômicos, na
exportação e no PIB. Esta sessão temática tem como objetivo discutir as
diversas atividades ligadas à produção e comercialização de produtos
da agricultura e pecuária, as tecnologias empregadas pelo setor
agrícola e suas perspectivas de avanço, bem como a troca de
experiências entre o campo e a academia.

ST 07. ConVIVÊNCIA: Arquitetura e Cidades, vivenciando a arquitetura
das cidades
Proponentes: Ilara Rebeca Duran de Melo, Bárbara Poliana Campos
Sousa, Debora Tameirao Lisboa, Marianna Franca de Jesus
Ementa: Cada vez mais a arquitetura e urbanismo trabalha a reflexão
entre o olhar do arquiteto perante o ambiente construído, e a busca do
homem através da interpretação da cidade. Diante disto, esta sessão
temática busca a troca de “vivências” entre estudantes e profissionais de
diversas áreas, uma vez que todos habitam as cidades. Discussões sobre,
ambiente urbano, acessibilidade, transporte, mobilidade, produção do
espaço, conforto ambiental, pertencimento, psicologia ambiental e
arquitetura eventual.

ST 08. Engenharia presente e futuro: desafios acerca da inovação,
competitividade, qualidade, desenvolvimento social e sustentabilidade
Proponentes: Dayane
Gonçalves
Pereira, Hernani Ciro Santana

Ferreira, Rondinelly

Geraldo

Ementa: O cenário atual da engenharia, cada vez mais competitivo e
dinâmico, requer práticas inovadoras de seus profissionais para que eles
se estabeleçam e destaquem no mercado. Sendo assim, esta sessão

temática tem como objetivo promover vasta troca de experiências entre
profissionais, estudantes e pesquisadores por meio de trabalhos que
discutam os desafios vivenciados na engenharia no presente e futuro,
que exige cada vez mais qualidade e competitividade, desenvolvimento
e sustentabilidade, bem como a promoção do desenvolvimento social.
Espera-se contribuições acerca do ambiente construído, gestão e
planejamento urbano, mobilidade, saneamento, ciência e tecnologia
de materiais, eficiência energética, desenvolvimento sustentável,
tecnologia de sistemas e processos.

ST 09. Inovação, cuidados e tratamentos em Odontologia.
Proponentes: Elaine Toledo Pitanga
Frauches, Romero Meireles Brandao

Fernandes, Marileny

Boechat

Ementa: O planejamento e execução de um tratamento odontológico
ideal são aspectos relevantes que devem ser observados em todos os
níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico, científico e nas
habilidades e competências necessárias para realização de
procedimentos clínicos preventivos e curativos adequados. A
intervenção de várias especialidades odontológicas, como a saúde
coletiva, estética, ortodontia, endodontia, periodontia, entre outras, é
importante para a atenção integral do indivíduo e para se alcançar
resultados satisfatórios com resolutividade. Esta sessão tem por objetivo
possibilitar trocas de experiências e discussões entre profissionais,
estudantes e pesquisadores, a partir da apresentação de trabalhos
relativos aos cuidados, tratamentos e inovação em Odontologia.

ST 10. Novas reflexões da Biossegurança na área da Saúde
Proponentes: Claudio Manoel Cabral Machado, Monica Valadares
Martins, João Pedro Moniz Galvão de Albuquerque, Carolina de Fatima
Oliveira Ferreira
Ementa: A relação de profissionais e acadêmicos comprometidos com a
nova realidade da biossegurança e com capacidade de refletir
criticamente é ainda um desafio para toda a área da saúde. Esta sessão
temática tem como propósito refletir sobre aspectos e normas relativos a
Biossegurança na área da saúde, abrangendo temas como EPis,
adequação de ambientes, vacinação, protocolos de prevenção,
treinamentos de equipes, capacitações no meio acadêmico e
profissional, Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde

(PGRSS), experiências e vivências com Resíduos Sólidos em Saúde (RSS).
Assim, visando colaborar com esse movimento, esta sessão temática
pretende reunir trabalhos de estudantes de graduação e pósgraduação, professores de ensino superior, pesquisadores, profissionais e
demais interessados em socializar e problematizar práticas e pesquisas
em biossegurança na área da saúde.

ST 11. Medicina Veterinária: Animais de Pequeno e Grande Porte
Proponentes: Victor Negrão Póvoa, Paula de Oliveira Braga, Isis de Freitas
Espeschit Braga
Ementa: Interessa a sessão temática trabalhos que discutam, a partir da
perspectiva da medicina veterinária, temas envolvendo, os ruminantes,
cães e gatos, e que abordem os seguintes eixos: genética, aminoácidos,
teratogenia, fraturas ósseas, sistema nervoso, sistema gastroentérico,
melhoramento genético, reprodução animal, intoxicação alimentar e
fisiopatologia das parasitoses, assim como, manejo e cuidados em geral
com animais, de companhia ou de produção.

ST 12. Direito e arte: um olhar para as categorias e institutos jurídicos
presentes nas manifestações artísticas
Proponentes: Sara
Edwirgens
Pereira, Denilson Mascarenhas
Carvalho

Barros
Silva, Fernanda
Cristina
Gusmão, Elizabete Aparecida de

Ementa: A presente Sessão Temática pretende refletir sobre as categorias
e institutos jurídicos que se expressam nas manifestações artísticas.
Vejamos que as tramas cinematográficas, peças teatrais, letras de
música, poesia, literatura, podem apresentar representações de
categorias jurídicas em suas tramas, em seus personagens, em seu
conteúdo e em suas narrativas. A identificação de categorias e institutos
jurídicos presentes nas diversas manifestações artísticas podem ser um
instrumento para a compreensão das relações sociais com a
juridicidade, bem como pode permitir compreender as diversas questões
expressas nas diferentes representações artísticas permeadas por
conflitos, violações, e reflexos sobre institutos e categorias jurídicas ali
presentes.

ST 13. Territórios da Arte: Sujeitos e práticas interdisciplinares
Proponentes: Valdicélio Martins dos Santos, Karla Nascimento de Almeida
Ementa: O presente simpósio temático visa diálogos interdisciplinares
entre os sujeitos e suas práticas artísticas que expandem seus modos de
(r)existência na contemporaneidade. São bem-vindos os estudos que
atravessem e/ou abordem distintas situações estético-artísticas e
performáticas que se propõem a tensionar, ampliar ou discutir as relações
do corpo e corporeidade, espetáculos, obra de arte, dos lugares e suas
arquiteturas, funções do(as) artista, do público, das linguagens da Arte
(música, teatro, dança, artes visuais, literaturas/poesias) e das práticas
artísticas utilizadas como metodologias na Educação Básica e Superior.

ST 14. Gênero, raça, feminismos e diversidade sexual: debates atuais
Proponentes: Edmarcius
Carvalho
Novaes, Renata
Greco
de
Oliveira, Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá, Ana Cristina
Marques de Oliveira
Ementa: Interessam resumos que abordem as perspectivas culturais,
sociais e históricas que discutem as (re)configurações de sexualidades e
dos feminismos (com suas interseccionalidades) no campo da
educação, do direito, da saúde, cultura e história afro-brasileira e
indígena, dentre outros. O objetivo é provocar um debate sobre os
estudos das relações de gênero e sexualidades, a partir de recortes
epistemológicos que envolvam classe, etnia e perspectivas decoloniais.
Assim, são recortes que interessam aqueles relacionados aos direitos
reprodutivos, políticos, geracionais, familiares e laborais; aspectos das
inter-relações sociais das vivências das homossexualidades; os
movimentos sociais urbanos e rurais (MST, MPA, Economia Solidária,
Agricultura Familiar, etc.); as pautas feministas (as ondas históricas do
movimento, origens e avanços, as influências pós-estruturalistas e póscríticas, a diversidade do pensar feminista e suas correntes), bem como
os que debatem as formas de violência sob o enfoque de gênero.

ST 15. Extensão universitária e a indissociabilidade dos saberes do ensino
e da pesquisa
Proponentes: Flavia
Rodrigues
Pereira, Renata
Oliveira, Thalisson Artur Ribeiro Gomides

Greco

de

Ementa: A extensão universitária se constitui como processo de
educação integral, que promove a interdisciplinaridade e a
interprofissionalidade no campo das ações construídas em diálogo com
a comunidade, a partir das necessidades emergentes do território em
que a Universidade está inserida. Assim, a extensão concretiza seu
compromisso social com as questões ambientais, os direitos humanos e o
patrimônio cultural. As atividades extensionistas se efetivam através da
dialogicidade transformadora, emancipatória e articuladora dos diversos
saberes acadêmicos e populares. O desafio colocado pela Constituição
Federal está na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Desse modo, esta sessão temática visa discutir experiências extensionistas
que despertaram também a problematização e investigação científica
nos cenários em que estas acontecem ou acontecerão, fomentando o
debate das práticas extensionistas na interface com a pesquisa e o
ensino.

ST 16. Saúde Coletiva: atuação interdisciplinar
Proponentes: Vanessa Loyola Lopes, Geane Alves Dutra, Anaile Duarte
Toledo Martins, Ayla Norma Ferreira Matos
Ementa: Esta sessão temática se propõe à apresentação de trabalhos
interdisciplinares desenvolvidos em algum dos três níveis de atenção à
saúde: Primária, Secundária ou Terciária, ampliando o diálogo, a troca
de experiências e saberes entre os atores envolvidos nas iniciativas
práticas de ensino, pesquisa e de extensão. O objetivo é fomentar a
discussão integrada da saúde, articulada nos cenários do Sistema Único
de Saúde (SUS) e em seus territórios, com utilização de metodologias
ativas e inovadoras, educação popular em saúde e a integração EnsinoServiço-Comunidade.

ST 17. A transversalidade e a diversidade teórico - metodológica da
pesquisa em psicologia.
Proponentes: Omar de Azevedo Ferreira, Tandrecia Cristina de Oliveira
Ementa: Esta sessão temática tem por objetivo oportunizar a discussão de
temáticas transversais em psicologia, por intermédio de espaços
privilegiados de ação-reflexão, intercâmbio e divulgação de estudos e
pesquisas desenvolvidos relacionados a temas que abarquem a
psicologia nos campos social, da saúde e do trabalho, e sua interface
com as demandas da sociedade contemporânea.

ST 18. Educação e prática interprofissional em saúde
Proponentes: Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Monica Maria de
Almeida, Layla Dutra Marinho Cabral
Ementa: A educação interprofissional em saúde apresenta-se
atualmente como a principal estratégia para formar profissionais aptos
para o trabalho em equipe, prática essencial para a integralidade no
cuidado em saúde, cuidado holístico dos pacientes bem como na
otimização dos recursos relacionados. Assim, essa sessão temática
dedica-se à abordagem e discussão de assuntos concernentes à
educação e prática médica, educação e práticas interprofissionais em
saúde.

ST 19. Nutrição e os desafios em nutrir: aspectos sociais, tecnológicos e
biológicos
Proponentes: Tatiana Calavorty Lanna Pascoal, Ana Clara de Alvarenga
Morais
Ementa: A sociedade contemporânea demanda por uma nutrição
adequada de modo a reduzir as estatísticas de doenças causadas e/ou
agravados pelos hábitos alimentares. Os avanços tecnológicos atuais
permitem buscar soluções para atender tais especificidades, contando
com alimentos e produtos alimentícios que possam nutrir e proteger a
saúde dos indivíduos. No entanto, desafios como o acesso, o custo, os
aspectos culturais, o uso de tecnologias que visam manter os alimentos
disponíveis e simultaneamente nutritivos, sem prejuízos à composição

nutricional e consequentemente à saúde, trazem limitações vivenciadas
atualmente pelos profissionais nutricionistas, a sociedade e a indústria
alimentícia. Essa sessão temática tem como objetivo discutir os desafios
e trazer propostas para nutrir a população de maneira inovadora, viável,
respeitando os aspectos culturais, atendendo as demandas biológicas
no tocante às necessidades específicas para doenças e/ou períodos
fisiológicos da vida e englobando as questões tecnológicas vivenciadas
pela indústria.

ST 20. Segurança Pública e Território
Proponentes: Mauro Augusto
Santos, Tiago Farias Braga

dos

Santos, Wagner

Fabiano

Dos

Ementa: No Brasil, o aumento da criminalidade verificado nas últimas
décadas tem levado a população a experimentar também um aumento
da sensação de insegurança. Com isso, a questão da segurança pública
tem sido um tema central na agenda política brasileira, tendo em vista
que os já muitos altos índices de criminalidade ainda assim apresentam
uma tendência para o crescimento. Nesta sessão temática pretende-se
discutir a questão da segurança púbica com ênfase em políticas
públicas de prevenção da criminalidade e de combate ao tráfico de
drogas; populações vulneráveis a violência; a juventude enquanto vítima
e autora da violência; políticas públicas de combate de drogas; e
violência contra a mulher.

ST 21. A saúde em pauta: discussões teóricas e práticas em seus diversos
níveis de atenção
Proponentes: Elizabete Maria de Assis Godinho, Monica Valadares
Martins, Ana Paula Almeida Neder Issa Campanha, Ana Maria de Souza
Germano
Ementa: O campo da saúde abarca discussões interdisciplinares e
metodológicas para além das questões assistenciais e individuais. Tratase de um campo rico de perspectivas territoriais, contextualizadas em
aspectos epidemiológicos, administrativos, humanísticos, sociais,
culturais, econômicos e educacionais que transitam nos diversos níveis de
atenção: primário, secundário e terciário. Esta sessão oportuniza o
debate das diversas circunstâncias em que se observa a produção de
saúde a partir de estudos teóricos e/ou práticos que culminem em ações

de gestão, educação em saúde e permanente, de práticas assistenciais,
de pesquisas, de extensão e de envolvimento com a comunidade.

ST 22. JUVENTUDES: diálogos interdisciplinares sobre saúde, direito e
educação
Proponentes: Aline Valeria de Souza, Eunice Maria Nazarethe
Nonato, Jorddana Rocha de Almeida, Edmarcius Carvalho Novaes
Ementa: Interessa a sessão temática produções que discutam juventudes
enquanto construção social, a partir da perspectiva da diversidade,
enfatizando os contextos e particularidades dos jovens no mundo,
apoiado na singularidade da sua história, contextos sociais, de vida,
percepção global e produtos de suas experiências de socializações. A
proposta de diálogo interdisciplinar deverá ser baseada nos eixos: saúde
(com destaque aos aspectos biopsicossocial e epidemiológicos); direito
(a partir da perspectiva de direitos humanos, gestão de políticas
públicas) e educação (na relação com o saber, em distintos espaços,
com metodologias de formação, considerando ainda os aspectos
relativos as diversidades de gênero, raça e classe social).

ST 23. Fonoaudiologia como base para a saúde
Proponentes: Luciana Silveira e Silva Castro, Rodrigo Dias Godinho
Ementa: A Fonoaudiologia é a ciência que estuda todos os aspectos que
envolvem a comunicação humana. O Fonoaudiólogo é o profissional
que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia
fonoaudiológicas nas áreas da comunicação oral e escrita, voz e
audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.
Podemos encontrar a Fonoaudiologia atuante em hospitais, postos de
saúde, NASFs, clínicas multidisciplinares, escolas, creches, instituições de
ensino superior, casas de repouso para idosos, instituições de longa
permanência, indústrias. Nesta sessão temática, serão apresentadas e
discutidas a diversidade da atuação da Fonoaudiologia, sua
interdisciplinaridade com outras áreas e contribuições nas políticas
públicas no que se refere à saúde e educação.

ST 24. Disfunção Temporomandibular/Dor Orofacial e Sono
Proponentes: João Pedro Moniz Galvão de Albuquerque, Rosimary
Almeida Ferreira
Ementa: Essa sessão temática dedica-se à abordagem e discussão de
assuntos concernentes à Disfunção Temporomandibular e Dor orofacial
assim como o Sono. A abordagem de indivíduos que apresentam
disfunções temporomandibulares, dores orofaciais e distúrbios do sono
possui aspectos relevantes que devem ser observados em todos os níveis
de atenção à saúde, com base no rigor técnico, científico e nas
habilidades e competências necessárias para realização de
procedimentos clínicos preventivos e curativos adequados. Esta sessão
tem por objetivo possibilitar trocas de experiências e discussões entre
profissionais, estudantes e pesquisadores, a partir da apresentação de
trabalhos relativos a conscientização, abordagens diagnósticas e
terapêuticas em Odontologia e também da sua interdisciplinaridade
com outras áreas da saúde.

ST 25. Tecnologia e Sociedade
Proponentes: Cristiane
Mendes
Cardoso, Herbert da Silva Costa

Netto,

Anderson

Cordeiro

Ementa: O desenvolvimento das tecnologias digitais tem possibilitado
inúmeras transformações na sociedade, proporcionando inovações nos
setores sociais, econômicos, culturais, educacionais, dentre outros. A
diversidade e o amadurecimento de tecnologias, metodologias e
ferramentas facilitam a criação de soluções para aplicações
demandadas pela sociedade, mas também desafiam os profissionais de
tecnologia da informação que precisam acompanhar o cenário
acelerado, com criatividade e dedicação para atuar neste segmento. O
objetivo desta sessão temática é promover trocas de experiências e
discussões entre profissionais, estudantes e pesquisadores, a partir da
apresentação de trabalhos relacionados ao desenvolvimento e uso de
tecnologias.

ST 26. Metodologias e experiências exitosas em Educação a Distância
Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Wildma Mesquita Silva, Dilemara
de Pinho Damasceno Sellos
Ementa: A Educação a Distância (EaD) constitui-se de uma modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, tendo as atividades
educativas desenvolvidas por estudantes e profissionais em lugares e
tempos diversos. Por essas características, a EaD apresenta
especificidades do processo de ensino-aprendizagem que demandam
reflexões e pesquisas. Essa sessão tem como objetivo abordar essa
temática e promover discussões sobre metodologias e experiências
exitosas desenvolvidas na oferta de cursos a distância.

ST 27. Autoritarismo e sistema de justiça criminal
Proponentes: Felipe Miranda dos Santos, Guilherme Dutra Marinho Cabral
Ementa: A legislação penal e processual penal vigente possui suas bases
dogmáticas e axiológicas orientadas por uma estrutura autoritária de
poder, a qual moldou as instituições e os sujeitos que atuam no sistema
de justiça criminal. O restabelecimento do pacto democrático pela
Constituição de 1988 passou a exigir uma filtragem constitucional e
convencional dos institutos penais e processuais penais, bem como uma
nova mentalidade dos atores que operam no âmbito do sistema de
justiça criminal. Assim, pretende-se discutir a construção de uma
dogmática orientada à tutela penal da atividade econômica,
criminalidade
organizada,
corrupção
na
esfera
pública,
encarceramento em massa, novos bem jurídicos objeto de tutela penal,
criminalização da pobreza, poder configurador, sistema processual
acusatório, expansão de mecanismos de negociação penal, modernas
técnicas de investigação criminal, construção de standards probatórios,
garantia da imparcialidade do julgador, e a superação da ideologia de
defesa social, constituem algumas das possibilidades de abordagem.

ST 28. Universidade, empreendedorismo e soluções inovadoras para o
ecossistema local
Proponentes: Fenícia Helena Coelho Oliveira Lopes, Rossana Cristina R
Morais, Imirene Lodi dos Santos
Ementa: A universidade não é mais um espaço somente para educação
e pesquisa, a mesma vem percebendo a necessidade de criar um
ambiente acadêmico que a conecte ao mercado e à sociedade. Novos
tempos exigem novas posturas. Pode-se dizer que o empreendedorismo
está inserido na missão da universidade quando esta desenvolve ações
originárias de seus trabalhos e projetos que permitam um estudo e uma
pesquisa que tenham aplicabilidade na sociedade, representando
efetivamente soluções inovadoras que propiciarão um legado. Neste
sentido, propõe-se esta sessão temática com o objetivo de promover
uma discussão interdisciplinar sobre a relação entre universidade,
empreendedorismo e soluções inovadoras para o ecossistema local.

ST 29. Negócios de impacto: ampliando as soluções para os desafios
sociais e/ou ambientais
Proponentes: Fenícia Helena Coelho Oliveira Lopes
Ementa: O Brasil é um país notadamente desigual, o que torna vital a
existência de negócios que impactem positivamente a sociedade em
suas áreas mais fragilizadas como educação, saúde, habitação e renda.
Para, então, tentar sanar essas desigualdades, uma alternativa que se
apresenta é a iniciativa de se empreender em negócios de impacto, que
têm a missão explícita de gerar benefícios sociais e/ou ambientais ao
mesmo tempo em que promovem resultado financeiro positivo e de
forma sustentável. Neste sentido, esta sessão temática tem como
objetivo promover uma discussão interdisciplinar sobre a importância de
se ter empreendimentos que possam impactar positivamente a
sociedade.

ST 30. Psicologia/Psicanálise: teorias e práticas
Proponentes: Eliene Nery Santana Enes, Libia Monteiro Martins, Bruna
Rocha de Almeida
Ementa: Esta
sessão
temática
dialoga
na
interface
da
Psicologia/Psicanálise com a Educação e Saúde, trabalhando com
temas relacionados às subjetividades, diversidade e inclusão, sintomas
contemporâneos da infância e da adolescência. Pretende ser um
espaço para discussão de relatos de experiências das práticas da clínica
e de pesquisas em andamento ou concluídas.

ST 31. Diálogos entre direito, saúde e cidadania
Proponentes: Fernanda Teixeira Saches Procópio, Micael Alves dos Santos
Ementa: As Ciências do Direito e as Ciências Jurídicas, embora distintas,
carecem de aproximação. O diálogo entre o Direito e a Saúde possibilita
uma melhor identificação e solução dos conflitos apresentados no
contexto da relação profissional de saúde-paciente. Além disso, viabiliza,
o conhecimento sobre os direitos relacionados à temática e o
aperfeiçoamento do profissional no processo de tomada de decisão.
Isto, por sua vez, permite uma maior conciliação entre as necessidades
apresentadas – de modo singularizado – pelos usuários do Sistema Único
de Saúde e da Rede de Saúde Suplementar/Privada e a atuação de
trabalhadores e gestores de saúde, contribuindo para a diminuição das
demandas que são deslocadas para o poder judiciário e para o fomento
de uma relação mais horizontalizada nos cuidados em saúde. Desse
modo, o ST pretende refletir sobre as questões éticas e legais acerca da
saúde pública/privada, a judicialização da saúde e sobre a centralidade
e a dignidade do paciente no contexto dos cuidados em saúde.

ST 32. Comunicação, mídia, design e processos sociais
Proponentes: Manoel Assad Espindola, Elton
Castro, Rafael Barbosa Fialho Martins

Frederico

Binda

de

Ementa: A
contemporaneidade
é
marcada
por
profundas
transformações, muitas delas, amparadas pela centralidade da
comunicação e midiatização nos processos sociais. Compreender esses

fenômenos exige uma leitura crítica das lógicas do campo
comunicacional e a sua relação com outros saberes/campos. Dessa
maneira, compreender a interface entre a comunicação e processos
culturais, políticos, econômicos, artísticos e sociais é fundamental para a
explicação dessa nova sociedade midiatizada. Dessa maneira, essa
sessão temática tem como objetivo a apresentação de trabalhos que
envolvam a comunicação e os seus diversos diálogos com a sociedade.
Seja através das mídias tradicionais, as novas mídias digitais ou ainda,
processos não formais da comunicação.

ST 33. A gestão das organizações em tempos de crise
Proponentes: Leonardo Geraldo dos Santos Carneiro, Thiago Martins
Santos, Mauro Guariente
Ementa: Trabalhar com a Administração em níveis mais profundos
significa problematizar as demandas existentes no mercado e trabalhar
as soluções possíveis para as mesmas em um contexto rígido de
economia de recursos, sustentabilidade econômica e ambiental e
qualidade extrema de produtos. Como isso é possível no contexto de
crise em que vivemos? Uma pergunta complexa que as organizações
precisam responder para garantir a sua sobrevivência no mercado.
Reavaliar processos, custos, investimentos e pessoal; admitir, demitir,
contratar consultoria, buscar novas estratégias ou simplesmente
aguardar. Esse é o dilema que assola as organizações pelo mundo e não
é diferente no contexto nacional e regional. Conhecer os agentes
limitantes, entender o mercado e se movimentar estrategicamente são
habilidades que os gestores precisam desenvolver para gerir suas
empresas em meio à crise. Esta sessão temática propõe aos alunos,
professores e convidados, um espaço para discutirmos e apresentarmos
ideias, pesquisas, trabalhos, em andamento ou já concluídos,
relacionados à gestão em tempos de crise orientado ao viés no tripé
pessoas, processos e produtos.

ST 34. Assistência Farmacêutica e Cuidados Farmacêuticos
Proponentes: Lauro Cesar da Silva Maduro
Ementa: Essa sessão tem por interesse os assuntos relacionados ao
escopo da Assistência Farmacêutica, desde práticas ligadas a logística e
gestão, farmácia hospitalar, farmácia clínica, atenção farmacêutica, uso
racional de medicamentos e afins.

ST 35. Direitos Humanos e gênero
Proponentes: Diego Jeangregorio Martins Guimaraes, Islane Archanjo
Rocha, Felipe Miranda dos Santos, André Rodrigues Santos
Ementa: O tratamento das questões de gênero, na sociedade
contemporânea, ainda não experimentou um nível condizente com as
demandas e expectativas sociais. A considerar o protagonismo da
expressão Direitos Humanos no período pós-guerra, e toda a carga
axiológica que dela decorre para o fortalecimento e consolidação de
uma arquitetura internacional, regional e doméstica de proteção e
promoção de direitos, é que se buscará compreender as demandas da
comunidade a partir de uma perspectiva multidisciplinar e
interdisciplinar. Assim, pretende-se discutir o ativismo judicial na
efetivação de direitos, o tratamento jurídico dos grupos vulneráveis, a
violência doméstica e familiar contra a mulher, minorias sexuais, questões
identitárias e interculturalidade, as múltiplas formas de assédio que
interferem no mercado de trabalho, no livre desenvolvimento da
personalidade, autonomia da mulher em relação aos direitos
reprodutivos, dentre outras questões correlatas.

ST 36. Contabilidade e Negócios
Proponentes: Aline
Guariente

Gomes

Peixoto, Sergio

dos

Santos

Reis, Mauro

Ementa: A sessão temática dedica-se à abordagem e discussão de
assuntos concernentes à gestão, práticas contábeis e administrativas.
Assuntos envolvendo empreendedorismo, elaboração e gestão de
modelo de negócios, área fiscal e tributária, consultoria e controladoria,
PME's, planejamento estratégico, gestão de pessoas e de recursos
materiais e práticas contábeis para criptoativos.

ST 37. Estudos em Educação Física: saúde, prática pedagógica, esporte e
lazer
Proponentes: Destter Alacks Antonietto
Ementa: Esta sessão tem como objetivo oferecer espaço para a
discussão de temas relacionados a promoção e manutenção da saúde

através do exercício físico e atividade física, os fenômenos esportivos nos
âmbitos do desempenho, treinamento e manifestações culturais e
sociais, as abordagens metodológicas das práticas pedagógicas nas
aulas de educação física e as características das práticas de lazer.

ST 38. Disfunções cutâneas: tratamentos e cuidados paliativos
Proponentes: Daniele da Silva Altera, Karine Pereira Lima Godinho
Ementa: A qualidade de vida de um indivíduo está baseada em diversos
aspectos como alimentação, convívio social, prática de atividades
físicas, além de fatores estressantes que podem levar a uma alteração
do sistema imunológico da pele, propiciando e até mesmo piorando os
quadros das disfunções cutâneas. Esta sessão visa possibilitar trocas de
experiências entre estudantes de graduação e de pós-graduação,
professores, pesquisadores e demais interessados em discutir a
importância das ações de promoção da saúde, tratamento e cuidados
paliativos das disfunções cutâneas como psoríase, rosácea, dermatites,
vitiligo, acne, melasma entre outras.

ST 39. Território da Mineração e Desastres: aspectos históricos,
socioeconômicos, culturais, técnicos e jurídicos
Proponentes: Diego Jeangregorio Martins Guimaraes, Haruf Salmen
Espindola, Lissandra Lopes Coelho Rocha, Fernanda Cristina de Paula
Ementa: O objetivo é discutir aspectos históricos, socioeconômicos,
culturais, técnicos e jurídicos vinculados a atividade mineradora,
especialmente no contexto marcado por grandes desastres
socioambientais. Além disso, as temáticas vinculadas às relações entre
território, ambiente e ecologia; relações entre território, nação e
natureza; concepção e atitude em relação à natureza, percepções
sobre o mundo ao redor e fixação de significados sobre procedimentos
regulatórios, estrutura de poder e processos decisórios; interesse
econômico, desigualdade e vulnerabilidade social; economia,
movimentos sociais, cidadania e direito; formação histórica do território,
nos aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos e culturais da
ocupação e exploração, impactos cumulativos das atividades
econômicas e assentamentos humanos, impactos e desdobramentos
dos desastres. Questões relativas a tutela ambiental, medidas jurídicas,
políticas e institucionais dos diferentes atores, ordenamento do território,

desastres, riscos e incertezas, gestão de risco, segurança do trabalho,
questões da gestão ambiental empresarial.

ST 40. Território e Pesquisa Interdisciplinar
Proponentes: Patrícia Falco Genovez, Michelle Nunes de Morais
Ementa: Um dos maiores desafios acadêmico e humano é dar conta da
realidade a nossa volta. Pensá-la, em suas múltiplas perspectivas, a partir
de nossas experiências e expectativas implica em investimentos
consideráveis. Uma dessas perspectivas, que podemos conceituar de
modo mais abrangente pelo conceito de território (em que pese a sua
polissemia) implica numa ótica multidimensional, multicultural e multiescalar,
envolvendo
grupos,
etnias,
fenômenos
(migração,
enfermidades, educação, cidade, violência, cultura, entre tantos outros).
Essa sessão temática propõe um espaço para divulgação e discussão de
propostas e pesquisas que trabalhem o território numa perspectiva
interdisciplinar.

ST 41. Migrações históricas e recentes: reflexões e debates sobre os
diferentes processos migratórios.
Proponentes: Sueli
Siqueira, Sandra
Domingues, Bráulio De Magalhaes Santos

Nicoli, Devani

Tomaz

Ementa: Os movimentos migratórios, ao longo da história, apresentaram
diferentes configurações. As motivações e os impactos na origem e no
destino produziram eventos que impactaram os territórios geográficos e
simbólicos de origem e destino. A proposta desse simpósio temático
consiste em proporcionar uma troca de experiências numa dimensão
interdisciplinar acerca dos estudos sobre a mobilidade humana, numa
perspectiva histórica, econômica, jurídica e psicossocial, tendo o Brasil
como ponto de chegada ou partida. Decorrente desses movimentos
surgem questões relacionadas ao transnacionalismo, políticas
migratórias, xenofobismo, refugiados, cultura da migração, tráfico e
contrabando de pessoas, dentre outras. Esse simpósio temático está
aberto para receber trabalhos que, partindo de um diálogo
interdisciplinar, visem problematizar o fenômeno da migração interna e
/ou internacional em suas diversas dimensões.

